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Rychlejší
• Méně času stráveného na objektu

• Rychlejší testování jednotlivých hlásičů

• Snadné testování i obtížně přístupných 

hlásičů

Jednodušší
• O 15 % lehčí než Solo 330 – snadnější 

pohyb po objektu

• Štíhlé provedení – usnadňuje přístup 

 k obtížně dostupným hlásičům

• Automatická LED svítilna – pro snadnější 

testování v tmavých prostorách

Čistější
• Čistící režim – prevence opakovaných 

poplachů

• Vyvíjení kouře dle potřeby – menší plýt-

vání kouřem a riziko znečistění hlásiče

• Nenatlakované kapsle – bez hnacího 

plynu přispívajícího ke globálnímu 

oteplování

Jako lídr trhu s více než 30 lety zkušeností chápeme potřebu spolehlivého tes-
tovacího vybavení, které nezaostává za vývojem detekčních technologií a neslevuje z již 
dosažených kvalitativních standardů.

Tester Solo 365 tomu v plné míře odpovídá – je lehčí, rychlejší, vhodný pro širší 
spektrum aplikací a téměř bez rizika nadměrného vývinu kouře, který by mohl znečistit 
vnitřní prostor hlásiče.

Nový způsob vyvíjení kouře posouvá Solo – nejdůvěryhodnější značku 
testovacího vybavení pro systémy EPS – na vyšší úroveň. Tester Solo 365 ve 
svém štíhlém těle nabízí vše, co se od značky Solo oprávněně očekává, a navíc přináší 
nejmodernější technologie včetně bezpečné nenatlakované kapsle s látkou pro 
vyvíjení kouře.

Tester Solo 365 je navržený tak, aby byl kompatibilní se stále se zvětšu-
jícím počtem vyspělých kouřových hlásičů dostupných na trhu a zároveň řešil 
regulatorní problémy spojené s používáním testovacích sprejů.



Každodenní použitíDůležité prvky

Více hlásičů Více aplikací

V souladu s vysokými kvalitativními standardy 
značky Solo je i tester Solo 365 je navržen 
a vyroben tak, aby bez problémů zvládal nároky 
pravidelného používání a každodenně svým 
uživatelům přinášel jedinečné výhody.
 
•  Navržený pro časté, i každodenní použití.
•  Kompatibilní se stávajícím sortimentem tele-

skopických tyčí Solo
•  Uživatelsky výměnitelný spotřební materiál 

(bez nutnosti servisu)
•  Snadnější manipulace – o 15% lehčí než tester 

využívající natlakovaného spreje

Testovací kouř
•  Zamezuje riziku znečistění hlásiče
•  Snadné používání, skladování a přeprava
•  Vyhovuje nejnovější legislativě
•  Řízené množství vyvíjeného kouře

Hlavní vlastnosti
•  ‘Automatický start’ - test je spuštěn detek-

torem přiblížení
•  ‘Zpožděný start’ - pro nestandardní hlásiče 
 a nasávací systémy
•  Naklápěcí miska - snadné testování obtížně 

přístupných hlásičů
•  Automatická LED svítilna - pro testování 
 v tmavých prostorách
•  Čistící režim – pro zamezení opakovaným 

poplachům

Konstrukce a vzhled kouřových 
hlásičů se vyvíjí, což může 
způsobovat problémy s jejich 
testováním tradičními prostředky. 
Tester Solo 365 je:

• kompatibilní se všemi 
kouřovými hlásiči

• ověřený předními světovými 
výrobci hlásičů

• díky štíhlému provedení 
vhodný i pro testování obtížně 
přístupných hlásičů

Tester Solo 365 je díky svým 
vlastnostem vhodný pro testování 
v různých typech objektů.

• Štíhlé provedení pro snadnější 
použití ve stísněných pros-
torách

• Zlepšená funkčnost při nižších 
teplotách

• Automatická LED svítilna pro 
testování v tmavých pros-
torách

• Možnost použití i pro tes-
tování nasávacích systémů

Více testů

Tester Solo 365 vyvíjí kouř dle 
potřeby a nepoužívá natlakované 
testovací spreje.

• Rychlejší aktivace hlásiče
• Eliminace opakovaných 

poplachů
• Minimální plýtvání kouřem

Průhledná miska 
pro lepší viditelnost 
hlásiče

Výstup 
kouře

Detektor 
přiblížení 
pro rychlý 
začátek/konec 
testu

Automatická 
LED svítilna 
pro testování 
v tmavých 
prostorách

Vstup vzduchu

Stavové 
indikační LED

Zapínací/
vypínací 
tlačítko

Indikační LED 
stavu vyvíječe 
kouře 

Indikační LED 
stavu kapsle

Indikační 
LED stavu 
akumulátoru 

Tlačítko zpožděného 
spuštění testu / ruční 
aktivace pročistění 
hlásiče pro testování 
nestandardních hlásičů 
a nasávacích systémů



Bezpečnostní funkce

Funkční vlastnosti

Napájení

Rozsah pracovních teplot (provoz)

Relativní vlhkost prostředí (provoz)

Rozsah pracovních teplot (skladování)

Doba nabíjení akumulátoru

Hmotnost (včetně akumulátoru, vyvíječe kouře a kapsle)

Rozměry (včetně nálitku pro upevnění k tyči)

Tester kouřových hlásičů Solo 365
Součástí dodávky testeru jsou i: 1 x kapsle Solo ES3, 1 x Li-Ion 
akumulátor Solo 370, 1 x vyvíječ kouře Solo 371

Budete-li potřebovat podrobnější informace o dostupných sestavách testeru Solo 365, spotřebním 
materiálu a náhradních dílech, kontaktujte prosím Vašeho dodavatele vybavení značky Solo.

Rozměry (bez nálitku pro upevnění k tyči)

Kapsle s látkou pro vyvíjení kouře

Rozměry (bez nálitku pro upevnění k tyči), s miskou v pracovní pozici

Li-Ion akumulátor

Rozměry misky

Vyvíječ kouře

Vnější rozměry kartonového obalu

Relativní vlhkost prostředí (skladování)

 - Vypnutí při přetížení akumulátoru.
 - Vypnutí při přehřátí testeru.
 - Omezení délky testu na max. 2 minuty.
 - Automatické vypnutí po 10 minutách.

 - Vícebarevné LED indikující funkční režim testeru.
 - Test je spuštěn pomocí detektoru přiblížení.
 - Vhodný pro hlásiče do průměru 110 mm.
 - Průběh testu: 5 sekund vyvíjení kouře, 5 sekund pauza ; při
   delším testu se opakuje

Li-Ion akumulátor (3,63 V / 9,5 Wh), dobíjení 
pomocí USB nabíječky

+5 °C až +45 °C

0 až 85 %, nekondenzující

-10 °C až +50 °C

cca. 2 hodiny

860 g

420 x 190 x 110 mm   (V x Š x H)

SOLO365-001

295 x 190 x 110 mm   (V x Š x H)

ES3-001

260 x 190 x 150 mm   (V x Š x H)

SOLO370-001

150 x 85 mm   (Ø x V)

SOLO371-001

130 x 525 x 230 mm   (V x Š x H)

0 až 90 %, nekondenzující (do +35 °C)

Technické informace

Informace pro objednání

Protože se snažíme naše výrobky trvale zlepšovat, některé vlastnosti výrobku popsaného v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 
Všechny informace uvedené v tomto dokumentu byly považovány za správné v době jeho vytvoření. Vynaložili jsme veškeré úsilí, aby výše uvedené informace 
poskytované v dobré víře byly přesné; nic z obsahu tohoto dokumentu však nemá za účel přímo či nepřímo vyjadřovat jakoukoli záruku nebo být základem 
jakýchkoli právních vztahů mezi stranami, které by mohly doplňovat nebo nahrazovat smlouvu o prodeji nebo nákupu.
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Dodavatel pro Českou republiku: ADI Global Distribution 
Tel: +420 543 558 111 | obchod.cz@adiglobal.com | www.adiglobal.com/cz
ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.


